
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 ع.ش.م.ك. العقاريةشركة أعيان 

 تها التابعةاوشرك 
 

 

 

 
 

 )غير مدققة(المجمعة  المكثفة المعلومات المـالية المرحلية

   2021 مارس 31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 .ع. شركة أعيان العقارية ش.م.ك
 

 مقدمة
تها ا)"الشركة األم"( وشرك .ع.المرفق لشركة أعيان العقارية ش.م.كبيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع لقد راجعنا 

ً بـ التابعة )  التدفقات النقدية و والدخل الشامل  األرباح او الخسائر اتوبيان 2021 مارس 31"المجموعة"( كما في يشار إليها معا

إن إدارة الشركة األم   التاريخ. أشهر المنتهية بذلك الثالثةلفترة به  ةالمتعلق ةالمجمع ةالمكثف ةيرحلم لا التغيرات في حقوق الملكيةو

ً لة عن إؤوالمس يه "التقرير  34 ة الدوليلمعيار المحاسبعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا
 لمجمعة.ر عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة ايبتعال يه ا. إن مسؤوليتنالمالي المرحلي"

 

 نطاق المراجعة
 مستقلال مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410الدولي ر للمعيا ا وفقاً قد قمنا بمراجعتنل

إلى   رئيسيةتوجيه االستفسارات بصفة  علىات المالية المرحلية مومعلال جعةمرا تشتملبمهام المراجعة.  المتعلق "وعةللمجم

واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق اإلجراءات التحليلية طبيق ية وتلين عن األمور المالية والمحاسبسؤوفين المالموظ

ً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من  ا نه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننإفالتدقيق الذي يتم وفقا

 التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. افة األمور الهامةم بكعلعلى 
 

 النتيجة
جب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو مراجعتنا،استناداً إلى 

 .34ر المحاسبة الدولي  وفقاً لمعياإعدادها، من جميع النواحي المادية، 
 

  األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية

  دفاتر الالمجمعة متفقة مع ما هو وارد في  المكثفة ليةإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرح

 رقم  قانون الشركات ل لى علمنا وجود أية مخالفات، لم يرد إلشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادناالمحاسبية ل

 ،لنظام األساسي للشركة األملو لتأسيسعقد الأو ، اوالتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له 2016لسنة  1

ً مادي اً ه تأثيريكون لعلى وجه قد  2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة  ماهل الالحقةوالتعديالت  على نشاط  ا

 أو مركزها المالي.  الشركة األم
 

 7ة مخالفات ألحكام القانون رقم وجود أي نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا

على وجه   2021 مارس 31المنتهية في أشهر  الثالثةفي شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة ، 2010لسنة 

 قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم

  

 

 2021 مايو 9

 الكويت



 

 ها التابعة شركاتو العقارية ش.م.ك.ع. ركة أعيانش
 

 

 عة.ثفة المجمكمال مالية المرحليةومات المعلهذه ال نكل جزًءا متش 12إلى  1 اإليضاحات المرفقة من إن
 

2 
 

 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف  و الخسائرأاألرباح  نايب

 2021 مارس 31 يف ةلفترة المنتهيل

  
 أشهر المنتهية في الثالثة

   مارس 31
 
  

  2021 2020 
 

 دينار كويتي دينار كويتي إيضـاحات 
 

    اإليرادات
 

 504     -  عقاريإيرادات تمويل 
 

 698,843 664,939  إيرادات تأجير 
 

 50,759 47,040  تعاب إدارة أ
 

 (228,645) (477,562)  شركات زميلة  نتائج ة فيصح
 

 5,146 29,062  إيرادات أخرى 
 

     - 81,505  أرباح إيرادات توزيعات
 

  

─────── ─────── 
 

  344,984 526,607 
 

  

─────── ─────── 
 

    ت اف وصرملا
 

 (174,833) (182,952)  تكاليف تمويل
 

 (200,738) (201,652)  تكاليف موظفين 
 

 (65,219) (96,590)  مصروفات إدارية  
 

 (150,276) (92,028)  مصروفات تشغيل أخرى 
 

 (88,677)     -  عقاري تمويلو أجرينمستمديني لمتوقعة ان المتئاالر مخصص خسائ
 

  

─────── ─────── 
 

  (573,222) (679,743) 
 

  

─────── ─────── 
 

 (153,136) (228,238)  قبل الضرائب  الخسارة
 

     

 (1,813) (2,988)  تابعةشركات  ضرائب من
 

  

─────── ─────── 
 

 (154,949) (231,226)   ةرالفت خسارة
 

  

═══════ ═══════ 
 

    الخاص بـ:
 

 (247,503) (371,954)  مساهمي الشركة األم
 

 92,554 140,728  الحصص غير المسيطرة
 

  

─────── ─────── 
 

 (154,949) (231,226)  رةتفال خسارة
 

 

 ═══════ ═══════ 
 

    
 

 فلس (0.6) فلس  (0.9) 4 الخاصة بمساهمي الشركة األم اسية والمخففة األسم السه خسارة
 

  

═══════ ═══════ 
 

 



 

 ها التابعة شركاتو العقارية ش.م.ك.ع. ركة أعيانش
 

 

 عة.ثفة المجمكمال مالية المرحليةومات المعلهذه ال نكل جزًءا متش 12إلى  1 اإليضاحات المرفقة من إن
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 ق(مجمع )غير مدقمكثف اللي الالشامل المرح الدخلبيان 

 2021 مارس 31ة المنتهية في ترلفل

  
 المنتهية في رأشه الثالثة

   مارس  31

  2021 2020  

  تيدينار كوي يتير كودينا  
     

  (154,949) (231,226)  الفترة خسارة

  ─────── ───────  

     شاملة أخرى: خسائر

     :الخسائر في فترات الحقة أواح لى األربإشاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها  رخسائ

 تادرايالل اإللعادلة من خيمة ابالق مصنفةوات حقوق ملكية دأ من  خسائرالي صاف

  (56,683) (35,610)    ىشاملة األخرال

  

─────── ───────  

  (56,683) (35,610)  شاملة أخرى للفترة  رئاسخ

  

─────── ───────  

  (211,632) (266,836)  رة لشاملة للفتا الخسائراجمالي 

  

═══════ ═══════  

     :ـص باالخ

  (304,186) (407,564)  ألممساهمي الشركة ا

  92,554 140,728  سيطرةالحصص غير الم

  

─────── ───────  

  (266,836) (211,632)  

  

═══════ ═══════  

 

 





 

 ها التابعة شركاتو العقارية ش.م.ك.ع. ركة أعيانش
 

 

 عة.ثفة المجمكمال مالية المرحليةومات المعلهذه ال نكل جزًءا متش 12إلى  1 اإليضاحات المرفقة من إن
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية

  2021 مارس 31ي ف ةهينتملة اترلفل

  
 المنتهية في   أشهرالثالثة 

   مارس   31

  2021 2020 
 كويتيدينار  تيدينار كوي إيضاح 

    غيل تششطة النأ

 (153,136) (228,238)  ائب الضرل ب ق  خسارةال

    : قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية الخسارة  لمطابقة غير نقدية تعديالت

 4,534 2,282    ممتلكات ومعدات الكهت سا

 228,645 477,562  شركات زميلة   نتائج حصة في

 174,833 182,952   يلومتكاليف ت 

 14,773 11,942  ة الخدمة للموظفين فأة نهاي مكاصص خم

 88,677     -  وتمويل عقاريتأجرين لمديني مسقعة المتوتمان مخصص خسائر االئ 

  

─────── ─────── 

  446,500 358,326 

    أس المال العامل:  التعديالت على ر

 17,524     -  مدينو تمويل عقاري 

 23,751 (78)  عالقة   تاذف را أط منة الغ مستحقب م

 (69,896) (38,077)  ت مقدما  ومدفوعامدينون 

 8,321 (314,954)  رى  خأ صدة دائنة رأو ونري ن تجادائنو

  

─────── ─────── 

 338,026 93,391   تيالمعل ا صافي التدفقات النقدية الناتجة من

 (7,855) (54,025)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

  

─────── ─────── 

 330,171 39,366  ل التشغيأنشطة اتجة من لنة اقدينلا تدفقات لا  يفصا

  

─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار  
 (117,526) (237,820) 5 ية استثمار   متكبدة لعقارات ت رأسمالية  نفقا 

 (4,959) (9,811)  ينة  خز سهمء أارش

     - 9,822  متحصالت من بيع أسهم خزينة  

  

─────── ─────── 

 (122,485) (237,809)  أنشطة االستثمار   في  المستخدمةية لنقدات ا قفتد لا صافي 

  

─────── ─────── 

    أنشطة التمويل  

 (809,536) (951,705)    قسداد دائني تور

     - 1,500,000  رق  حصالت من دائني توت م

 (200,246)     -  ة سيطرحصص غير المال ى أرباح مدفوعة إل تيعاتوز

 (119,227) (198,655)  تكاليف تمويل مدفوعة  

  

─────── ─────── 

 (1,129,009) 349,640  ويل  ة التم شطأن (المستخدمة في )  الناتجة من قديةالنت قا فد تصافي ال

  

─────── ─────── 

 (921,323) 151,197  ك  لبنولدى ا   واالرصدة قدنلفي ا  )النقص( الزيادةصافي 

 2,849,606 2,955,606  يناير 1لدى البنوك في النقد واالرصدة 

   

─────── ─────── 

 1,928,283 3,106,803    مارس  31في وك بنال  ىالنقد واالرصدة لد

  

═══════ ═══════ 



 

 عة باتها التوشركا رية ش.م.ك.ع.ان العقاية أعشرك
 

 

 كثفة المجمعة.مرحلية المية الهذه المعلومات المال ا منجزءً  تشكل 12ى إل 1لمرفقة من ا إن اإليضاحات
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 قق()غير مد عمجالم المرحلي المكثف ق الملكيةقوات في حبيان التغير

 2021 مارس 31منتهية في ة اللفترل

   لشركة األمالخاصة بمساهمي ا 

 
 رأس
 المال 

 عالوة 
 أسهم خزينة إصدار أسهم

 احتياطي 
 أسهم خزينة

 احتياطي
 ريباجإ

 تياطيحا
 عام 

 احتياطي
 العادلة  ةالقيم

متراكمة( ئر )خسا
 مرحلة أرباح  /

 اإلجمالي
 الفرعي

 الحصص
 مسيطرةلغير ا

إجمالي حقوق 
  الملكية

 يتيكو ردينا تييدينار كو نار كويتييد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك كويتي رادين تيدينار كوي يتيكو ناريد 

            

 79,404,700 20,333,130 59,071,570 (8,626,524) (82,733) 4,781,853 5,966,048 66,781 (80,793) 15,482,708 41,564,230  2021يناير  1في كما 

 (231,226) 140,728 (371,954) (371,954)     -     -     -     -     -     -     - ة ربح الفتر( ةرا)خس

 (35,610)     - (35,610)     - (35,610)     -     -     -     -     -     - رى للفترة ملة أخشا خسائر
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

)الخسائر( جمالي إ

 (266,836) 140,728 (407,564) (371,954) (35,610)     -     -     -     -     -     -  فترةلل ةملشاال اإليرادات

 (9,811)     - (9,811)     -     -     -     -     - (9,811)     -     - شراء أسهم خزينة

 9,822     - 9,822     -     -     -     - 1,056 8,766     -     - خزينة مبيع أسه
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 79,137,875 20,473,858 58,664,017 (8,998,478) (118,343) 4,781,853 5,966,048 67,837 (81,838) 15,482,708 41,564,230 2021 مارس 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
            

 92,437,223 21,783,144 70,654,079 4,250,716 (106,693) 4,781,853 5,966,048 66,781 (1,351,564) 15,482,708 41,564,230 2020يناير  1في كما 

 (154,949) 92,554 (247,503) (247,503)     -     -     -     -     -     -     - فترةال حرب)خسارة( 

 (56,683)     - (56,683)     - (56,683)     -     -     -     -     -     - خسائر شاملة أخرى للفترة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (رخسائلا) يلاإجم

 (211,632) 92,554 (304,186) (247,503) (56,683)     -     -     -     -     -     - ةترفلل ملةلشايرادات ااإل

 مدفوعةأرباح  زيعاتوت

إلى الحصص غير  

 (200,246) (200,246)     -     -     -     -     -     -     -     -     - ةالمسيطر

 (4,959)     - (4,959)     -     -     -     -     - (4,959)     -     - خزينة أسهم شراء 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 92,020,386 21,675,452 70,344,934 4,003,213 (163,376) 4,781,853 5,966,048 66,781 (1,356,523) 15,482,708 41,564,230 2020 مارس 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 

 ة التابع تهااوشرك .عرية ش.م.ك.أعيان العقا شركة
 

 مدققة(عة )غير مكثفة المجية الملات المالية المرحالمعلوم لوإيضاحات ح
 2021 مارس 31هية في نتالمترة ي وللفكما ف
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  ل الشركة وحت ومالمع -1
  

( "األم ةركالش") ع.ش.م.ك. ةالعقارين لشركة أعيا عةمالمجفة المكثة يلالمرح ليةمـاال تامعلوملا تم التصريح بإصدار 

  ة ارس إدمجل لقراروفقاً  2021 مارس 31المنتهية في  هرأش للثالثة ("ةـالمجموع" بـار إليها معاً شية )ـتها التابعاوشرك

 .2021 مايو 6يـخ ربتااألم  الشركة
  

ية السنو عموميةلا في الجمعية 2020 ديسمبر 31منتهية في ال ةللسن جموعةملل  المجمعةلية المانات البيا تمت الموافقة على 

 . 2021 أبريل 29اهمي الشركة األم المنعقدة في لمس
 

رض األنشطة الرئيسية ع تمت. الكويدولة في  هاتم تسجيل عامة مدرجةكويتية  مساهمةهي شركة  األم ةك رإن الش

ً لمالسإلسالمية ام الشريعة اكحاً ألشطة وفقناأل كافةتتم  .7 رقم اليضاحمجموعة في الل الفتوى  تمده هيئةتعا محة، طبقا

   .األم شركةوالرقابة الشرعية لل
  

ل هو ا البريدي المسجنهواشارع السور، وعن -20رقم الدور  ،سوربرج الهو جل سمال  ماأل مكتب الشركة ان عنوإن 

 الكويت.  13030 ،الصفاة 2973 .ب.ص
 

 د االعدا سأسا -2
 

ر معياقاً لفو 2021 مارس 31 نتهية فيأشهر الم للثالثةة مجموععة للجمالمية المكثفة الية المرحللومات المعملداد اتم إع

 عةالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجم المجموعة بإعداد قامت . "المرحلي يرير المالقلتا" 34لمحاسبة الدولي ا

 قد يماد تيقن عدم التحا توجدال  أنه ترى اإلدارة .ستمراريةأ االمبد أساس على عملياتها التشغيلية مواصلة أساس على

ً  تثير  موارد كافية أن المجموعة لديهاب توقع معقول يوجد بأنهاإلدارة  كما افترضت .هذا االفتراض حول شكاً جوهريا

المالية  المعلومات فترةنهاية  اريخشهر من ت 12 عن يقل بما ال ،القريب في المستقبل التشغيلي في وجودها لالستمرار

 . المكثفة المجمعة المرحلية
 

 .  مركة األسية للشئيلرلة اعمالأيضاً كويتي الذي يمثل جمعة بالدينار الثفة المالمرحلية المك يةالالمتعرض المعلومات 
 

البيانات  في لوبةطت المااحفصإلت وافة المعلوماال تتضمن كاللمجموعة ة معكثفة المجالمية لمالية المرحلن المعلومات اإ

ديسمبر  31في  تهيةالمن للسنةة للمجموعة معة السنويالية المجلما ناترنة بالبياطالع عليها مقتوية ويجب االسنلا  ةيالمال

2020.  
 

 موعة  المحاسبية للمجالتغيرات في السياسات  -3
 

 موعة جمن قبل المقة طبم يالتتعدوتفسيرات وديدة ير جمعاي 3.1

عداد  تلك المستخدمة في امماثلة لة لمكثفة المجمعمرحلية امالية اللات امعلواعداد المقة في لمطبية ااسبحملاياسات السإن 

تي  لجديدة الباستثناء تطبيق المعايير ا 2020يسمبر د 31ية في سنة المنتهلل وعةممجلل البيانات المالية المجمعة السنوية 

 سريولكن لم  صدر ليداو تع رفسيتاو  يارمع ألي مبكرلبيق التطاب عةمجمولاقم م ت. ل2021ير ينا 1ن تبارا متسري اع

 بعد. 
 

مرحلية  المعلومات المالية ال س لها تأثير علىلين ولك 2021ألول مرة في سنة تسري العديد من التعديالت والتفسيرات 

 ة.عمومجللجمعة المكثفة الم
 

، ومعيار المحاسبة  9ار الدولي للتقارير المالية ديالت على المعي: تع2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة 

والمعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير المالية  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39ي الدول

16  

عندما يتم  المجمعةرحلية المكثفة ة الممات الماليتقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيرات على المعلو

 المخاطر. ا بين البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريباً مناستبدال معدل )اإليبور( المعروض فيم
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

  رة لعملية مباش مطلوبة بصورةمبرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون

 الحركة في سعر الفائدة السوقية.  يكافئيرة، بما ، والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغاإلصالح

  في فترة السماح والتي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور لتحوط التصنيفات تغييرات

 وتحوط الوثائق دون توقف عالقة التحوط.

 يتم تصنيف األداة  تيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندمات للشركات من اسء مؤقتقديم إعفا

 المخاطر كتحوط لبند المخاطر.  التي تحمل معدل فائدة خالي تقريباً من



 

 ة التابع تهااوشرك .عرية ش.م.ك.أعيان العقا شركة
 

 مدققة(عة )غير مكثفة المجية الملات المالية المرحالمعلوم لوإيضاحات ح
 2021 مارس 31هية في نتالمترة ي وللفكما ف
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 )تتمة( موعة المحاسبية للمجالتغيرات في السياسات  -3
 

 )تتمة( ة موعجممن قبل القة طبم يالتتعدوتفسيرات وديدة ير جمعاي 3.1
 

  المجموعة . تعتزم المجمعة للمجموعةرحلية المكثفة لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية الم

 استخدام المبررات العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت سارية.
 

 لسهم ا ربحية -4
 

  هم العادية األسملة من حم األلشركة ا اهميبمس ةصلخاا رةفتال خسارة قسمةب األساسيةالسهم  ةربحيمبالغ اب احتسيتم 

سارة الخربحية األسهم المخففة بقسمة ويتم احتساب  .ةخالل الفترالقائمة  العادية ألسهمعدد ارجح للموسط االمتعلى 

ئدا  زارة لفتا لائمة خالية القاألسهم العاد دعدالمتوسط المرجح لم على كة االهم العادية للشرمساهمي األسالخاصة ب

عادية.   مهسملة الى أالمخففة المحتالعادية هم األس فةكا ها لتحويلصدارإالتي سيتم دية العاألسهم د اجح لعدط المرلمتوسا

  ابقة.األساسية والمخففة متطليس هناك أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم  نظًرا ألنه
 

 

 ية فيالمنتهأشهر   الثالثة 
   ارس م   31

 
 

 

 2021 2020  

  (247,503) (371,954) كويتي(دينار ) األم ةركبمساهمي الش ةترة الخاصالف خسارة

 

═══════ ═══════  

  410,988,337 409,073,014 *)أسهم(خالل الفترة  ةقائمم العدد األسهل لمرجحوسط امتال

 

═══════ ═══════  

  (0.6) (0.9) )فلس(ساسية والمخففة ألا السهم ربحية

 

═══════ ═══════  
 

 .الفترةل الالخزينة خلتغيرات في أسهم لتأثير ا مرجحلسط اتوألسهم المجح لعدد اوسط المري المت* يراع
 

ح ريتصالمجمعة وتاريخ ال المكثفةالمرحلية المالية  المعلوماتبين تاريخ  ةيسهم عادن أمتتضمعامالت  هناكيكن لم 

 م.سهاأل ةخسار إدراجتطلب إعادة ي تالتو ،عةكثفة المجمالم حليةة المرالمعلومات المالي هذه بإصدار
 

 اريةاستثم اراتعق -5
  )مدققة(  

 

  مارس 31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

  مارس 31
2020 

 يدينار كويت يكويتار دين ينار كويتيد 
    

 82,297,890 82,297,890 76,679,897 يناير  1ا في كم

 117,526 340,154 237,820  ةستثماريات االلعقاربدة لنفقات رأسمالية متك

     - (1,607,000)     -  تادعبمست

     - (4,351,147)     - العادلة  مة في القي غيرتال
 ─────── ─────── ─────── 
 76,917,717 76,679,897 82,415,416 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  ا يلي:كم تثماريةم تصنيف العقارات االستي
 

  ة()مدقق  

 

  مارس 31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

  مارس 31
2020 

 يتيدينار كو يتيدينار كو يتير كونادي 
    

 4,079,680 2,858,000 3,095,820 تطويرعقارات قيد ال

 78,335,736 73,821,897 73,821,897 عقارات مطورة

 

─────── ─────── ─────── 

 76,917,717 76,679,897 82,415,416 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 



 

 ة التابع تهااوشرك .عرية ش.م.ك.أعيان العقا شركة
 

 مدققة(عة )غير مكثفة المجية الملات المالية المرحالمعلوم لوإيضاحات ح
 2021 مارس 31هية في نتالمترة ي وللفكما ف
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 مة()تت اريةعقارات استثم -5
 

 :2020ديسمبر  31) ر كويتيدينا 21,216,000 تبلغ قيمته الدفترية للمجموعة معين ستثماريا عقار تم تسجيل

يابة عن  ن عالقةبعض األطراف ذات  باسم كويتي(ار دين 22,652,323 :2020س مار 31و يتيوكدينار  21,216,000

قار بهذا العاالحتفاظ . يتم من تلك العقارات النهائي المستفيد نهابأ تؤكدموعة المج الحلص زلتنا اباتخط وتوجد المجموعة

   مع شركاء االستثمار من األطراف ذات عالقة. حاصةمن خالل اتفاقية شركة م ستثمارياال
 

 مارس 31تي وكوي ناردي 13,066,940 :2020ر مبيسد 31ي )دينار كويت 16,713,698 بلغعقارات بمالرهن بعض تم 

  .دائني تورقء متطلبات الضمان لالستيفاكضمان ( ينار كويتيد13,660,381 :2020
 

   .(11 )إيضاح ة العادلةيمرمي لقياس القدول الهالج من 2ستوى لمية ضمن ارستثمااالاراتها قعتقوم المجموعة بتصنيف 
 

 قة عالطراف ذات فصاحات األإ -6
 

أعضاء  ، والرئيسيون ساهمونوالم الزميلةالشركات مع أطراف معينة ) التي تقوم بها المجموعة تهذه المعامال ثلتم

ي يكونون فيها الت شركاتلوا الدرجة األولى راد عائالتهم منوأف للشركة األم نفيذيوولون التنوالمسؤ اإلدارةلس مج

ً تأثير هم ممارسة ين أو يمكنمالكين رئيسي التسعير ة على سياسات قيتم المواف .المعتادةعمال األسياق  يفعليها(  ملموسا

 سنوية. ال الجمعية العمومية جتماعمساهمين في اال  وتخضع لموافقة المجموعةرة ه المعامالت من قبل إداهذ وشروط
 

 ما يلي:العالقة ك ألطراف ذاتت واألرصدة القائمة مع امالالية للمعاجمانت القيمة اإلك
 

 

 الثة أشهر المنتهية فيالث 
 

 

 رى أخ طرافأ
 قة ذات عال

 دينار كويتي

  مارس 31
2021 

 تيدينار كوي

   مارس 31
2020 

  دينار كويتي

       معالمج المرحلي المكثف ئراألرباح او الخسابيان 

  5,560 5,210 5,210 أتعاب إدارة
 

 

 الشركات
 الزميلة 

 تيوينار كدي

أخرى  أطراف
  عالقة ذات

 دينار كويتي

  مارس 31
2021 
 ويتيك دينار

 ديسمبر 31
2020 
 كويتيدينار 

   مارس 31
2020 

 ر كويتيدينا

 المكثف المرحليركز المالي بيان الم
      المجمع 

 266,898 15,372 15,450 1,727 13,723 من أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة 
 
 

 ذات عالقةراف مع أطلمعامالت ا وشروط أحكام

  رصدة األإن متكافئة. الفي المعامالت تلك السائدة لمماثلة  طروش اسسأراف ذات عالقة على طأالت مع برام المعامم إيت

أو  نات مقدمةس هناك أي ضماالطلب. ليالسداد عند مكفولة بضمان وال تحمل فائدة وتستحق غير  سنةالالقائمة في نهاية 

، لم  2021 مارس 31في  المنتهية فترةسبة للنلاطراف ذات عالقة. بئنة لألالداأو  مدينةال دةرص من األ ي مستلمة عن أ

  مارس  31مستحقة من أطراف ذات عالقة )المتعلقة بالمبالغ ال لخسائر االئتمان المتوقعةخصص مالمجموعة أي تسجل 

قة والسوق ذي عالالمالي للطرف  لمركزفحص ا لالمالية من خ فترةقييم خالل كل ء هذا التا(. يتم إجر: ال شيء2020

 . ةقالطرف ذي عال هعمل بي الذي
 

 



 

 

 ها التابعة ركاتالعقارية ش.م.ك.ع. وش يانشركة أع
 

 (ققةد)غير مالمجمعة  مرحلية المكثفةإيضاحات حول المعلومات المالية ال
 2021 مارس 31في  ةيهتي وللفترة المنكما ف
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 )تتمة(قة عال ذاتطراف األ تفصاحاإ -6
 

 ة العلياداراإل المعامالت مع موظفي

 للمعامالت ةجماليكانت القيمة اإل راقبتها.جيهها وموتوموعة لمجط أنشطة اولية تخطيعون بالصالحيات ويتولون مسؤليا الذين يتمتيا مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليشمل موظفو اإلدارة الع

 يا كما يلي:عللرة ااإلدا ظفيتعلقة بمومال مةواألرصدة القائ
 

  معامالت للثالثة أشهر المنتهية في قيمة ال 

 ائم كما في الرصيد الق 

   

 

 مارس 31
2021 

  مارس 31
2020  

 مارس 31
2021 

 ديسمبر 31
2020   

  مارس 31
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  يتيكو دينار يتير كويناد 

 105,824 101,911 105,405  89,618 89,803 اتب ومزايا أخرى قصيرة األجل رو

 275,391 282,230 288,660  8,940 6,430 فين الخدمة للموظنهاية  مكافأة
 ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 
 96,233 98,558  394,065 384,141 381,215 

 ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 
 

سنوي عمومية الالة اجتماع الجمعيوافق المساهمون في . 2020ديسمبر  31المنتهية في  اإلدارة للسنةعضاء مجلس ألة مكافأ ةبأي 2021مارس  25 خبتاريلمنعقد ا  هتماعي اجف  اإلدارةمجلس يوصي  لم

 .التوصية هذهعلى 2021 أبريل 29 بتاريخ عقدالذي 
 



 

 

 ها التابعة ركاتالعقارية ش.م.ك.ع. وش يانشركة أع
 

 (ققةد)غير مالمجمعة  مرحلية المكثفةإيضاحات حول المعلومات المالية ال
 2021 مارس 31في  ةيهتي وللفترة المنكما ف
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 القطاعات وماتمعل -7
 

  ذات الصلة  تالموارد على القطاعا اتخاذ قرارات التشغيل بهدف توزيع منتظمة من قبل المسئول عن تها بصورةي يتم مراجعقارير اإلدارة الداخلية والتومات القطاع إلى معلومات تند معلتست
 .  اعاتطييم أداء هذه القوتق

 

ل  عما ة المجموعة أنشطة المجموعة في قطاعات األ، نظمت إدارمات القطاعاتض إعداد تقارير معلوختلفة. وألغراقطاعات أعمالها الم إدارة ن منتتمكي كل تشغيليةم قساأ فيوعة المجم تنتظم

 التالية: 
 

 عقاري لج( تموي           ثماراتب( است  قارات يع والعة المشارأ( إدار
 

خاذ القرارات  ى أساس منفصل لغرض اتارة نتائج تشغيل وحدات أعمالها علتراقب اإلد .حولها التقارير إعداد يتم التي أعالهرة كوالمذتشغيلية ال تكل القطاعالتش لتشغي عاتاأي قطتجميع  ملم يت

جمعة. ثفة المرحلية المكلية الملومات المالمعخسائر التشغيل في ا اح أوربألبشكل مماثل يل وتقاس أو خسائر التشغأداء القطاع استنادا ًإلى أرباح  يتم تقييم . اءدالموارد وتقييم األ عحول توزي

 اعات.قطن المة فيما بياهتوجد معامالت  لقطاع. الارةً بقة مباشلمصروفات المتعلتائج القطاع اإليرادات واتتضمن ن

 
لمتعلقة يلية االتشغتلك الموجودات والمطلوبات ومطلوبات القطاع من ودات ن موجوتتكو موعةالمج شغيلية لدىبالقطاعات الت اح الخاصة األربو اإليرادات  معلومات عن  التاليةتعرض الجداول  

  هي كما يلي: 2020 يسمبرد 31ية في المنتهوالسنة  2020مارس  31و 2021مارس  31 في المنتهية راتللفتن معلومات تقارير القطاعات إ مباشرة بالقطاع.
 
 

 

 موعالمج زعمو غير يارعق تمويل ت ثمارااست العقاراتلمشاريع وة اإدار

 

 ويتيدينار ك دينار كويتي ر كويتيدينا ويتيدينار ك كويتي ناريد

      2021 مارس 31كما في 
      

 98,364,144 79,889     - 95,181,161 3,103,094  الموجودات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 19,226,269 735,217     - 17,913,041 578,011  لوبات المط
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 670,000     -     - 670,000     - ات الزميلة(هرة )ضمن االستثمار في الشركالش
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      

      2021 مارس 31في  هيةمنتأشهر ال الثالثة

 344,984     -     - 277,573 67,411 ع قطاالإيرادات 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (231,226) (316,053)     - 70,459 14,368   ربح )خسارة( القطاع

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 2,282 2,282     -     -     - ك استهال

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 

 

 ها التابعة ركاتالعقارية ش.م.ك.ع. وش يانشركة أع
 

 (ققةد)غير مالمجمعة  مرحلية المكثفةإيضاحات حول المعلومات المالية ال
 2021 مارس 31في  ةيهتي وللفترة المنكما ف
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 )تتمة( عاتقطاال معلومات -7
 

 المجموع  غير موزع عقاريتمويل  استثمارات  لمشاريع والعقاراتإدارة ا
 

 ر كويتيدينا ار كويتيدين دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

       2020 مارس 31ما في ك
      

 110,485,032 73,480 5,892 106,343,262 4,062,398  لموجوداتا
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 18,464,646 933,632     - 16,953,211 577,803 ات  المطلوب
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 670,000     -     - 670,000     - (لزميلةار في الشركات )ضمن االستثمارة الشه
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       2020 مارس 31 فيالمنتهية ر شهأ الثالثة
      

 526,607     - 504 350,484 175,619 القطاع إيرادات 
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (154,949) (266,514) 504 (14,798) 125,859  اعقط)خسارة( الربح 
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 4,534 4,534     -     -     - تهالك  اس
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 المجموع  غير موزع عقاريمويل ت استثمارات  والعقاراتلمشاريع إدارة ا 

 تيار كويدين نار كويتيدي ار كويتيندي نار كويتيدي كويتيدينار  

        (دقق)م 2020 ديسمبر 31في  كما
      

 98,452,426 46,861     - 95,489,647 2,915,918 لموجودات ا
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 19,047,726 723,052     - 17,767,727 556,947 المطلوبات  
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 670,000     -     - 670,000     - لة(الزميركات شر في الاالستثما)ضمن رة الشه
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

 التابعة  هااتشركو .عش.م.ك.لعقارية أعيان ا شركة
 

 قة(دقالمكثفة المجمعة )غير مة الية المرحليلماول المعلومات ات حإيضاح
 2021 مارس 31وللفترة المنتهية في كما في 
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  محتملة طلوباتومالتزامات       -8
 

 التزامات  8.1

 : 2020ديسمبر  31)كويتي  دينار 745,538 بلغبم االستثماريةعقارات ال عضبامات تتعلق بتزجد لدى المجموعة اليو

  ينار كويتي(.د 82,158 :2020 مارس 31تي ودينار كوي 981,008
 

 ة وبات محتملمطل 8.2

يسمبر د 31ي )دينار كويت 85,900 غية بمبلضمانات بنك للمجموعة ونالتابعالمصرفيون قدم  ،2021 مارس 31كما في 

 مطلوباتنها شأ عقع أال تنتولتي من المتي( واكويدينار  55,000 :2020 مارس 31وويتي دينار ك 85,900 :2020

 جوهرية.
 

 م خزينة أسه      -9

  )مدققة(  

 
  مارس 31

2021 
 ديسمبر  31

2020 
  مارس 31

2020 

 يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي 
    

 20,982,682 1,249,702 1,249,702 نة عدد أسهم الخزي

 %5.05 %0.3 %0.3 س المال  رأ منة النسب

 1,356,523 80,793 81,838  (تييدينار كو) – التكلفة

 1,196,013 74,232 87,479  (دينار كويتي) –لسوقية مة ايالق
 

  مال.واق الليمات هيئة أسا وفقا لتعهب ظفاالل فترة االحتابلة للتوزيع خزينة غير قسهم الختكلفة أإن االحتياطيات المقابلة ل
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 البيانات المالية   على 2021 أبريل 29بتاريخ  المنعقدنوية معية العمومية السالج عاجتما الشركة األم في ومساهم وافق

الخسائر المتراكمة لدى  بإطفاء رةدامجلس اإلة توصيو 2020ديسمبر  31ي المنتهية فلمجموعة للسنة المجمعة ل

 ياطي العام االحت رصيد لاستغال عن طريق 2020ديسمبر  31 في كما دينار كويتي 8,626,524بمبلغ  موعةالمج

لم  .دينار كويتي 3,844,671بمبلغ  لدى المجموعة األسهم عالوة إصدار من وجزء كويتي دينار 4,781,853بمبلغ 

 . من قبل الشركة األم أرباح ية توزيعاتأ عن اإلعالن يتم
 

 البيانات المالية   على 2020 يونيو 4بتاريخ  المنعقدنوية الجمعية العمومية الس ماعاجت في  مساهمو الشركة األم  وافق

٪ 5 نسبة مثلأسهم خزينة )ترة بتوزيع دامجلس اإلتوصية و 2019ديسمبر  31ي المنتهية فلمجموعة للسنة المجمعة ل

ً كون لذلك تأثيرألم دون أن يا ركةاهمي الشى مسصدر( عل المالمال  رأسمن  األسهم أو عدد المال  على رأس اً تبعيا

 من قبل الشركة األم.نقدية ات أرباح وزيعلم يتم اإلعالن عن ت المصدرة.
 

 قيمة العادلةالياس ق       -11
 

بين معاملة منظمة ضمن ل التزام تحويسداده لاستالمه لبيع أصل أو الذي يمكن ر هي السعا أنهبالقيمة العادلة تعرف 

  .ياسقخ اليفي السوق في تار كينلمشارا
 

 يمة العادلةل الهرمي للقالجدو

ل  ا العادلة ضمن الجدو اإلفصاح عن قيمته أو هام تسجيلالتي يتودات غير المالية ة والموجليت المااودالموجكافة ن إ

 ادلة كما يلي: العقيمة الاس لقيبر جوهرية عتت التيوى وتى مسأدنالت مدخعلى  اعادلة بناءً اليمة الق الهرمي لقياس
 

 وبات مماثلة؛ت أو مطللموجودا شطةر المعدلة( في األسواق النالمعلنة )غي سعار: األ1وى لمستا 

  شكل مة العادلة ملحوًظا بلقياس القيوهرية بالنسبة تقييم يكون فيها أقل مستوى من المدخالت الج: أساليب 2المستوى

 وشر؛ او غير مبشر أمبا

  لحوًظا. ة ملنسبة لقياس القيمة العادلالجوهرية با دخالتى من الممستو ال يكون فيها أقليم ب تقيأسالي: 3المستوى 
 

حدثت بين التحويالت قد  على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت المسجلةة للموجودات والمطلوبات بالنسب

اس همية لقياأل يوى من المدخالت ذمستأقل   إلى)استناداً صنيف الت ادة تقييمق إععن طري لجدول الهرميستويات ام

 مجمعة.  مكثفةية مرحل مالية اتلوممعفترة  كلككل( في نهاية  قيمة العادلةال
 



 

 التابعة  هااتشركو .عش.م.ك.لعقارية أعيان ا شركة
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 تتمة( ) ة العادلةمللقيالهرمي  لجدولا
 

مة القيالمستخدمة في قياسات المدخالت  ، وأنواعلتقييمليب ا، وأساللمجموعة رات في عمليات التقييملم تكن هناك تغيي

 رة.الفتدلة خالل العا
 

بخالف تلك  متكرر،القيمة العادلة على أساس ودات غير المالية التي تم قياسها بوالموجالمالية دوات فيما يلي ملخص لأل 

 : ةلصورة معقوية قيمتها العادلة بتها الدفترالتي تقارب قيم
 

  سطةالة بوالعادالقيمة قياس  

 

 ر المعلنةسعااأل
 نشطة واقسأفي 
 (1ى مستو)ال

جوهرية لالمدخالت ا
  الملحوظة

 (2توى )المس 

وهرية ت الجالمدخال
 الملحوظةغير 

 (3)المستوى 

 
 

 جماليإلا
 دينار كو يتي دينار   كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

     2021 مارس 31ي كما ف 

من    ة عادل يمة ال قة بال مالية مدرج ت  موجودا

 53,733     - 53,733     - رباح أو الخسائراأل ل  خال 

ة من  العادل ة مدرجة بالقيمة  ي ات مالموجود 

 1,316,877 1,260,933     - 55,944 يرادات الشاملة األخرىل اإل خال 

 76,917,717     - 76,917,717     - عقارات استثمارية
     

     )مدققة(   2020بر  مديس   31كما في 

ن  م ة  عادل يمة ال بالقودات مالية مدرجة موج 

 53,733     - 53,733     - ائرو الخس اح أ خالل األرب

من    جة بالقيمة العادلة ة مدر مالي   موجودات 

 1,352,487 1,304,441     - 48,046 ات الشاملة األخرىل اإليراد خال 

 76,679,897     - 76,679,897     - اريةاستثم   عقارات 
     

      2020  مارس  31 في كما  

من  ة بالقيمة العادلة  ج در ية م ات مالموجود 

 54,455     - 54,455     - أو الخسائراح  باألر الل  خ 

من  دلة  عا موجودات مالية مدرجة بالقيمة ال 

 241,970 186,647     - 55,323 خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 82,415,416     - 82,415,416     - ارات استثماريةعق 
 

   .ياس القيمة العادلةلق المختلفة رمياله ولت الجدتويات بين مسأي تحويال ءراجم إتلم ي ،الفترة/ السنةخالل 
 

  :3المستوى ضمن القيمة العادلة مطابقة 

ونهاية فترة بين بداية  3صنفة ضمن المستوى للبنود المالعادلة الحركات في القيمة  كافة مطابقةضح الجدول التالي يو

 :المالية معلوماتال
 

 جة غير مدرأسهم  

 

 مارس 31

2021   

 رديسمب 31

2020   

 مارس  31

2020   

 نار كويتي دي  يتي دينار كو  نار كويتي ي د   

    

 237,826 237,826 1,304,441 السنة  الفترة/  في بداية

 (51,179) 36,741 (43,508) خرى  الشاملة األ إليراداتاجلة في القياس المس إعادة

     - 1,029,874     - لصافي(عات )بات / مبيمشتريا
 ─────── ─────── ─────── 
 186,647 1,304,441 1,260,933 فترة / السنة لنهاية ا يف 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ة( )تتم ة العادلةمي للقيلجدول الهرما

 

إعداد  تلك المتبعة في مماثلة ل جمعة خالت التقييم المستخدمة في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المأساليب ومد إن

 .2020ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  المجمعةية البيانات المال
 

باستخدام أساليب التقييم التي  معينة،في ظروف  ،3المستوى  ضمنيتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة 

في نفس األداة وال تستند إلى بيانات السوق  الملحوظة معامالت السوق الحالية  منبأسعار  مؤيدة غيرتتضمن افتراضات 

في   المثال،متاحة. على سبيل نوع األداة وبيانات السوق ال لىع تعتمد التي التقييم أساليب. تستخدم المجموعة الملحوظة

ها مالي للشركة المستثمر فيز الالعادلة لالستثمار على أساس تحليل المرك يتم تقدير القيمة نشط،السوق ال غيابحالة 

في قيمة األدوات المالية على أساس   الموجبة والسالبة. يتم تحديد التغيرات ر والعوامل األخرىالمخاط قائمةوونتائجها 

ً ، والتي يعتبر تالملحوظةات في قيمة األدوات نتيجة لتغير مستويات المعايير غير التغير توصلت . قييمها أمراً تقديريا

ً  قد أو اإليرادات الشاملة األخرى راألرباح أو الخسائ التأثير على اإلدارة بناءاً على تقييمها إلى أن    في حالة يكون جوهريا

لألدوات المالية المنصفة ضمن المستوى  القيمة العادلة تحديدل المستخدمة ذات الصلة المخاطر متغيرات في تغير حدوث

  %.5بنسبة  3
 

  رية بصورة جوه ال تختلف الدفترية  القيمة فإن ،ة المطفأةبالتكلف ةالمدرج  مالية األخرىوالمطلوبات ال تللموجودا بالنسبة

عادة تسعيرها جل أو يتم إاأل ةقصيرق استحقافترة المطلوبات ذات و اتموجودهذه ال معظم أنحيث  عن قيمتها العادلة

 .السوقب لربحمعدالت افي حركة الناًء على ب شرةمبا
 

 19-كوفيد تفشيتأثير       -12
 

مستمرة في االنتشار عبر عدة مناطق جغرافية على مستوى العالم مما تسبب في تعطيل  19-د حة كوفيال تزال جائ
 الجهاتتصادية العالمية. وقامت في البيئة االق األنشطة التجارية واالقتصادية وأدى ذلك إلى حاالت عدم تيقن جوهرية

 لعواقب السلبية الناتجة عن تلك الجائحة. ا يع أنحاء العالم باتخاذ تدابير مكثفة للحد منفي جم الحكومية
 

ديسمبر 31 في هيةالمنت للسنة للمجموعة البيانات المالية المجمعة السنوية على  ةهريجو 19- جائحة كوفيد تأثيرات كانت
على   ر آخ سلبي جوهري تأثير مجموعة أليال لم تتعرض ،2020ديسمبر  31في  بالسنة المنتهية . مقارنة2020

. ومع ذلك، ال تزال األسواق متقلبة وال تزال القيم 2021مارس  31في  ثة أشهر المنتهيةخالل الثال تشغيليةال عملياتها
لة عدم التيقن بدرجة كبيرة من البيئة االقتصادية  الدفترية للموجودات حساسة للتقلبات في األسواق.  وال يزال تأثير حا

 والتأثير المتعلق به على أساس منتظم.  إعادة تقييم مركزهالي سوف تستمر المجموعة في أمراً تقديرياً وبالتا
 
 

 
 

 

 

 

 




